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1. Povinnosť dodržiavania ustanovení 
(compliance) a ohlasovacia povinnosť 

Status týchto usmernení 

1. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/20101. 
V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 príslušné orgány a finančné inštitúcie 
vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení. 

2. V týchto usmerneniach sa uvádza stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) 
k náležitým postupom dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu alebo 
k spôsobu, akým sa má uplatňovať právo Únie v konkrétnej oblasti. Príslušné orgány 
vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na ktoré sa vzťahujú tieto 
usmernenia, ich majú dodržiavať tak, že ich primeraným spôsobom začlenia do svojich 
postupov (napr. zmenou svojho právneho rámca alebo postupov dohľadu), a to aj v prípade, 
keď sú usmernenia určené predovšetkým inštitúciám. 

Podávanie správ 

3. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány oznámiť EBA, či 
tieto usmernenia dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržať, alebo musia uviesť dôvody ich 
nedodržania do 16.01.2023. Ak v stanovenej lehote nebude doručené žiadne oznámenie, EBA 
bude príslušné orgány považovať za orgány, ktoré tieto usmernenia nedodržiavajú. Oznámenia 
sa majú zaslať prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle EBA s uvedením 
referenčného čísla EBA/GL/2022/12. Oznámenia majú predkladať osoby s náležitým 
oprávnením na oznamovanie dodržiavania súladu v mene ich príslušných orgánov. Akúkoľvek 
zmenu stavu dodržiavania usmernení treba takisto oznámiť orgánu EBA. 

4. Oznámenia budú uverejnené na webovom sídle EBA v súlade s článkom 16 ods. 3. 

 

2. Adresáti 

 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán 
dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie 
Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12). 
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5. Tieto usmernenia sú určené príslušným orgánom vymedzeným v článku 4 ods. 2 písm. i) 
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a finančným inštitúciám, na ktoré sa vzťahujú tieto usmernenia. 
Určené orgány uvedené v článku 131 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ okrem príslušných orgánov 
sa vyzývajú, aby uplatňovali tieto usmernenia. Príslušné aj určené orgány sa v týchto 
usmerneniach označujú ako „príslušné orgány“. 

 

3. Vykonávanie 

Dátum uplatnenia 

6. Tieto usmernenia sa uplatňujú od 16.01.2023. 

 

4. Zmenené usmernenia 

7.  Usmernenie EBA/GL/2020/14 sa mení takto: 
 

(a)  Za odsek 4 sa dopĺňa tento odsek 10a: 
 

„Podľa článku 131 ods. 2a smernice 2013/36/EÚ, v ktorom sa vyžaduje dodatočná metodika 
určovania, ktorou sa vylučujú cezhraničné činnosti v rámci jednotného mechanizmu 
na riešenie krízových situácií, a v súlade s medzinárodnou dohodou Bazilejského výboru pre 
bankový dohľad z 31. mája 2022 o uznaní pokroku dosiahnutom v rámci vývoja Európskej 
bankovej únie, údajové položky relevantné pre výpočet upravených ukazovateľov 
zahŕňajúcich viaceré jurisdikcie týkajúcich sa inštitúcií so sídlom v členských štátoch, ktoré 
sú súčasťou jednotného mechanizmu na riešenie krízových situácií, by sa mali považovať 
za súčasť ukazovateľov činnosti zahŕňajúcej viaceré jurisdikcie a nie za doplnkové alebo 
doplňujúce položky pre identifikáciu G-SII a metodiku priraďovania do podkategórií.“ 
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